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Ordförande:   Marie Åfors, marie.afors@gmail.com , 070-453 51 30(m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Söndagen den 27 mars, kl 19.00. 

Plats:     Digitalt via Google Meet. 

      

Närvarande:  MÅF, Marie Åfors, ordf     Frånvarande:  – 

      AFR, Arne Friberg            

LMG, Lars-Magnus Gustafsson   

      AKÅ, Annelie Kåberg 

      BPE, Björn Pedersen 

      CRA, Carl Ragnarsson 

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

      LTH, Lars Thylén 

 

                    

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl 19.02 av distriktsordförande Marie Åfors. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk rapport 

Rapporterade att deltagarantalet i DM-tävlingarna varit färre än före pandemin. I 

övrigt i princip som före pandemin. 
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5. Återkoppling från Rekryteringsträffen i Norrköping 

Den 19 mars hade ÖMBF besök av SBF:s Sigrid Svensson, med anledning av den s.k. 

Rekryteringskedjan. Träffen genomfördes i Norrköpingsbridgens lokaler. 

 

LMG framförde åsikten att för mycket fokus lades på bridgens koppling till golf. 

Vidare framförde LMG att man hade behövt mer tid på varje ”station” under träffen.   

 

Klubbarna kommer att informeras om Rekryteringskedjan, dels via sin kontaktperson 

i styrelsen, dels under styrelsens klubbesök. 

 

6. Styrelsens klubbesök – lägesrapport  

Hittills inplanerade klubbesök: 

5 april: MÅF+EMS besöker Flens BS 

13 april: MÅF+LTY  besöker Ödeshögs BK 

27 april: MÅF+CRA besöker Söderköpings BS 

11 maj: MÅF+EMS besöker Nyköpings BS 

 

Kort rapport, max en A4-sida, från klubbesöken redovisas vid nästa styrelsemöte 

samt publiceras på hemsidan. 

 

7. Vårens återstående DM-finaler 

DM Par Dam 

Spelas, precis som före pandemin, som simultanfinal. Fyra spelorter var planerade, 

men två – Norrköpingsbridgen och Filbyter Bridge – har inte fått ihop tillräckligt 

startfältet (= minst 11 par), varför Norrköpingsbridgens par valt att gå till heat 

Kolmården (som kan ta maximalt 16 par) och paren anmälda till Filbyterheaten flyttas 

till Motalaheatet, såvitt de önskar delta. 

 

DM Par Open 

Spelas med 28 par den 23 april. Utskick till par som kvalificerat sig till finalen, kommer 

att skickas ut under vecka 13. 

 

Vidare diskuterades på generell basis att ytterligare sänka antalet finalpar i 

disciplinerna Par Mixed och Par Veteran, från nuvarande 28 till 24. Detta för att inte 

så få upplever 54 brickor som väl mastigt och många tackar nej till att spela finalen 

just därför. Frågan kommer att diskuteras vidare på majmötet. 

 
8. Vi i fyran 2022  

Diskuterades upplägg inför 2022 års upplaga. Beslöts att fundera över upplägg fram 
till majmötet. 
 
  



 

9. Utbildningar inom ÖMBF verksamhetsåret 2022/2023 

Hösten 2022 planeras för en TL Steg 1-utbildning (12 och 19 november) samt en 

repetitionsutbildning/seminarium för alla ÖMBF-tävlingsledare (26 november). Ruter 

grundkurs arrangeras den 20 november. 

 

Uppdrogs åt CRA att skicka ut till styrelsen det material som Gävleborgs BF tagit fram 

till sina ruterutbildningar (och som kan tänkas bli ett framtida underlag till SBF:s 

ruterutbildningar). 

 

10. Klubbfrågor 

AFR rapporterade att det rullar på ganska skapligt för Motala BA och klubben är på 

god väg att återhämta sig helt efter pandemin. Några spelare är emellertid fortsatt 

ytterst försiktiga med att komma till klubben, just p.g.a. pandemin. Nybörjarkurs och 

fortsättningskurs har arrangerats med ca 8 deltagare i varje. Klubben ställde upp i 

simultantävlingen Spela för Ukraina, 30 par deltog. Konstaterades att lokalpressen 

inte alls var intresserade av att uppmärksamma tävlingen. 

 

CRA rapporterade att Filbyter Bridge fortsatt spelar tre per vecka tillfällen ”för alla”: 

lagspel måndagskvällar, partävling onsdags- och torsdagseftermiddag. Onsdagsspelet 

har återhämtat sig relativt bra, ca 22-26 par varje tillfälle; torsdagsspelet ligger kring 

10-12 par, vilket är ca 6-8 par färre än före pandemin. Lagspelet måndagskvällar är 

något mindre än före pandemin, men har till stor del sin förklaring i att många av de 

”gamla rävarna” inte får ihop lag. Onsdagskvällar för mindre rutinerade har börjat 

närma sig parantal som före pandemin, ca 16-20 par. Partävling ”för alla” kvällstid 

kommer att startas först i och med sommarbridgen och sedan förhoppningsvis kunna 

fortsätta under hösten. 

 

Ljungsbro BK spelar på 4-5 bord tisdagar i lokal i Ljungsbro.  

 

EMS rapporterade att Flens BS har vikande deltagarantal och där man av och till 

måste ställa in sina tävlingstillfällen. Också Nyköpings BS har vikande deltagarantal 

och spelar på en handfull bord. Båda klubbarna skulle behöva gå med i 

Rekryteringskedjan för att inte på sikt dö ut.  

 

BPE rapporterade att Gamleby spelar på ca nio bord och är aktiva med såväl spel som 

kursverksamhet (ca åtta spelare), men har svårt att få kursdeltagarna att delta i 

klubbens ordinarie verksamhet. Åtvidabergs BS har tyvärr vikande deltagarantal; Kisa 

BS ca 6-7 bord. Västerviks BK spelar på ca 5 bord varje vecka, medan lilla Helgenäs BK 

har hela 16 (!) par vid merparten av sina klubbtävlingar. 

 

LTH rapporterade att Vadstena BK har tappat många p.g.a. pandemin och där man 

fortsatt är orolig för den. Tävlingstillfällena lockar ca 5 bord, vilket för onsdagsbridgen 

är ett halverat startfält. Svårt att få spelarna att gå från kurs till spel på klubb. 

Ruterkurs och bridgelärarutbildning vore önskvärt och att bridgelärarutbildning borde 

genomföras på våren. 



 

MÅF rapporterade att Norrköpingsbridgens liga ha bantats till tre divisioner p.g.a. 

vikande deltagarantal. En nybörjarkurs har slutförts kvällstid under hösten, och en 

kommer att startas eftermiddagstid under våren. 

IFK Norrköping fyller 80 år, precis som Norrköpingsbridgen, under innevarande år. 

Diskuteras i klubben att eventuellt starta en nybörjarkurs framgent. 

 

LMG rapporterade att Kolmårdsligan är färdigspelad. Klubben har slutat med priser 

och istället skänka prissumman till något välgörande ändamål. Livespelet har minskat, 

främst p.g.a. naturliga avgång eller flytt från närområdet. 

 

Nyköpings BS kommer att ha sommarbridge på onsdagar och Stigtomta BK på 

måndagar, det senare tillfället kolliderar då med Kolmårdens tävlingar. Stigtomta BK 

spelar sommarbridge fram till och med midsommar. 

 

11. Övriga frågor 

Distriktsträff SBF 

Arrangeras första helgen i november, med bl.a. rekrytering och återhämtning efter 

pandemin samt strategifrågor. 

 

Kontaktperson från SBF gentemot distriktsförbund 

Kontaktperson till ÖMBF från SBF är Björn Holm. ÖMBF:s kontaktperson till Björn 

Holm utsågs tillsvidare MÅF. 

 

12. Nästa möte 

Fredagen den 3 juni, kl 18.00. Planen är att mötet äger rum i Vadstena; LTH 

ombesörjer lokal. CRA får i uppdrag att skicka kallelsen till mötet också till 

valberedningen och till revisorerna. Kallelsen ska gå ut under andra halvan av april 

och med svar om deltagande senast 

 

13. Mötet avslutas 

MÅF tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.43. 

 

  

Vid protokollet:        Justeras: 

 

Carl Ragnarsson        Marie Åfors      

Sekreterare          Ordförande  


